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Přítomní 

 

Čamra Josef 

Dvořáček Milan 

Petrů Václav 

Plášil Michal 

Příplata Petr 

Radosta Jan 

Somerauer Milan 

Sváček Josef 

Truhlář František 

 

Program 

 

� Zahájení 

� Jmenování zapisovatele a navržení ověřovatelů zápisu jednání 

� Schválení programu jednání 

� Informace z minulého zasedání a kontrola usnesení 

� Rozpočtová změna č. 6 

� Hospodaření obce 

� Návrh rozpočtu na rok 2018 

� Střednědobý rozpočtový výhled obce 

� Zpráva finanční a kontrolní komise 

� Navržení složení inventarizační komise 

� Stanovení poplatků na rok 2018 

� Různé 

� Diskuse 

� Závěr 
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ad 1.) Zahájení 

Zasedání zahájil starosta pan Čamra přivítáním přítomných všech členů zastupitelstva a 

konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem o obcích. 

 

 

ad 2.) Jmenování zapisovatele a navržení ověřovatelů zápisu jednání 

Zapisovatelem jednání byl jmenován místostarosta pan František Truhlář. 

Jako ověřovatelé zápisu jednání byli navrženi pan Petr Příplata a pan Milan Somerauer. 

 

Usnesení 63/17 – navržení pan Petr Příplata a pan Milan Somerauer byli jednohlasně 

schváleni jako ověřovatelé zápisu jednání – schváleno 9 hlasy. 

 

 

ad 3.) Schválení programu jednání 

Pan starosta dále seznámil přítomné členy zastupitelstva s programem dnešního zasedání. 

  

Usnesení 64/17 – zastupitelstvo jednohlasně schválilo program dnešního zasedání – 

schváleno 9 hlasy.  

 

 

ad 4.) Informace z minulého zasedání a kontrola usnesení 

Dále pan starosta přešel jednotlivé body z předchozího zasedání zastupitelstva a provedl 

kontrolu usnesení. 

  

Usnesení 65/17 – zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího zasedání 

– přijato 9 hlasy. 

 

ad 5.) Rozpočtová změna č. 6 

 

Usnesení 66/17 – zastupitelstvo obce Křeč schválilo rozpočtovou změnu č. 6 – schváleno 

9 hlasy.  
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ad 6.) Hospodaření obce 

Pan starosta dále seznámil členy zastupitelstva s hospodařením obce k listopadu 2017. 

 

  

ad 7.) Návrh rozpočtu na rok 2018 

Projednán návrh rozpočtu na rok 2018. 

  

Usnesení 67/17 – schválen návrh rozpočtu na rok 21018 ve výši 3 663 300,- Kč. – 

schváleno 9 hlasy. 

 

 

ad 8.) Střednědobý rozpočtový výhled obce 

Projednán střednědobý rozpočtový výhled obce na rok 2018 – 2021. 

  

Usnesení 68/17 – zastupitelstvo schválilo střednědobý rozpočtový výhled na roky 2018 – 

2021 – schváleno 9 hlasy. 

 

 

ad 9.) Zpráva finanční a kontrolní komise 

Přednesena zpráva finanční kontrolní komise. 

 

Usnesení 69/17 – zastupitelstvo bere zprávu finanční a kontrolní komise na vědomí. 

 

 

ad 10.) Navržení složení inventarizační komise 

� Předseda – Truhlář František 

� Členové – Sváček Josef 

– Somerauer Milan 

– Radosta Jan 

– Dvořáček Milan 
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Usnesení 70/17 – všichni navržení členové inventarizační komise byli schváleni – 

schváleno 9 hlasy. 

 

 

 

ad 11.) Stanovení poplatků na rok 2018 

 

Vodné   – 24,- Kč/m3 

Stočné   – 6,- Kč/m3 

Domovní odpad  – 350,- Kč – trvale hlášená osoba 

– 500,- Kč – na č.p.  – chalupáři 

Pes   - 100,- Kč 

 

Usnesení 21/17 – zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo výše uvedené ceny poplatků na 

rok 2018 – odsouhlaseno 9 hlasy. 

 

 

ad 12.)Různé 

Byla zpracována „Územní studie Křeč – st. parcely Z1“, která řeší i pozemky, které nejsou 

v majetku obce. 

  

Usnesení 72/17 – zastupitelstvo požaduje zjednodušení a omezení pouze na dotčený 

obecní pozemek – schváleno 9 hlasy. 

 

 

Dále pan starosta informoval zastupitelstvo, které ho pověřilo na předešlém zasedání 

zjištěním možnosti využití směnění pozemků pana Kráma k výstavbě ČOV – využití je možné 

pouze při změně ÚP. 

 

Usnesení 73/17 – zastupitelstvo po projednání i přesto souhlasí se směnou nabízených 

pozemků, které sousedí s pozemky na zamýšlenou ČOV za určitých podmínek a požaduje 

pozvat pana Milana Kráma na příští zasedání – odsouhlaseno 9 hlasy. 
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Dopravní automobil pro SDH Křeč – uzavřeno závěrečné hodnocení – vše zaplaceno a 

vyúčtováno včetně dotací. 

 

Stát – MV   - 450 000,- Kč 

Kraj Vysočina   - 300 000,- Kč 

Cena OA celkem   - 1 348 265,- Kč 

 

Usnesení 74/17 – zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí a souhlasí – odsouhlaseno 

9 hlasy. 

 

 

Projednána činnost a zimní připravenost SDH s čímž seznámil zastupitelstvo velitel pan 

Somerauer. 

 

Usnesení 75/17 – zastupitelstvo bere zprávu velitele na vědomí a souhlasí – odsouhlaseno 

9 hlasy. 

 

 

Čerpání a využití dalších dotací: 

Střecha hasičárna  - dotace 190 000,- Kč 

- cena celkem 278 000,- Kč 

 

Úpravy sálu  - dotace POV 120 000,- Kč 

- cena celkem 321 000,- Kč 

 

Usnesení 76/17 – zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí a pro rok 2018 počítá i 

s investicí do zasíťování stavebních parcel – odsouhlaseno 9 hlasy. 
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Z důvodu vysoké hodnoty dusičnanů v pitné vodě je pro příští období na prvním místě 

montáž zařízení na odbourávání těchto dusičnanů. K tomu je zapotřebí dořešit odvod odpadní 

vody buďto do vyvážecí jímky nebo až do obecní kanalizace a částečně zrekonstruovat 

vstupní prostor vodojemu. 

 

Usnesení 77/17 – zastupitelstvo souhlasí s montáží tohoto zařízení avšak za 

nejpodstatnější považuje důsledné dodržování ochranného pásma za strany uživatelů pozemků 

v okolí prameniště. 

Zastupitelstvo proto pověřuje pana starostu k opětovnému jednání se ZD Černovice, VD 

Kámen a popřípadě i město Černovice ohledně vypouštění odpadních vod z obce Střítež – 

odsouhlaseno 9 hlasy. 

 

 

Byla zapůjčena fotopast – na zkoušku. 

 

Usnesení 78/17 – zastupitelstvo rozhodlo si zapůjčenou fotopast ponechat a využít ji 

například k odhalování nepořádku okolo kontejnerů či černých skládek v obecních lesích 

apod. – odsouhlaseno 9 hlasy. 

 

 

Zastupitelstvo projednalo a rozhodlo, aby změnu účetních směrnic během roku 2018 

schvaloval pan starosta a poté informoval zastupitelstvo – schváleno 9 hlasy. 

 

 

Dále bylo projednáno, že rozpočtové změny během roku 2018 schvaluje pan starosta a 

následně projedná v zastupitelstvu obce. 

 

Usnesení 79/17 – zastupitelstvo schvaluje, aby změnu účetních směrnic během roku 2018 

a rozpočtové změny během roku 2018 schvaloval pan starosta a poté projednal 

v zastupitelstvu  – schváleno 9 hlasy. 

 



 Obecní úřad 
                                                                                                       Křeč 95 

394 95 Křeč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


